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Jesteśmy
przede
wszystkim PROFESJONALISTAMI
Podczas procesu produkcji korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia …
LABORTECH jest czeską firmą, która już od 25 lat stanowi część europejskiego i ogólnoświatowego rynku w zakresie produkcji maszyn,
urządzeń i automatów testowych. Nasza firma dzięki autorskiemu i innowacyjnemu rozwojowi produktów, kompletnemu portfolio,
a przede wszystkim ponadstandardowym pakietom usług naszych techników, oferuje Klientom kompleksowe wsparcie od A do Z
– zarówno w obszarze badań i rozwoju, jak i przy zapewnianiu 100% kontroli jakości w ponad 20 gałęziach przemysłu, a to wszystko
w oparciu o standard ISO 9001. Naszym celem jest ciągłe udostępnianie Klientom nowoczesnych technicznych i technologicznych
rozwiązań wspieranych niezbędnymi usługami w obszarach badawczych.
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Kompleksowa
LABORTECH ma swoje miejsce na rynku
Dynamiczny i innowacyjny rozwój firmy LABORTECH, włącznie z szerokim portfolio produkowanych przez nas maszyn testujących przez
ostatnie 25 lat, umożliwił nam zakorzenić się we wszystkich obszarach rynku badań i rozwoju, przez co znacząco przyczyniliśmy się do
zapewnienia jakości w ponad 20 gałęziach przemysłu takich jak przemysł maszynowy, energetyka jądrowa, budownictwo, przemysł lotniczy
i samochodowy itd.
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FIRMA
… od pomysłu
do realizacji

ZF Sachs, Škoda Auto, VW, BOSCH, HYUNDAI, FAURECIA, ArcelorMittal, Lear, ISD Huta Częstochowa, Celsa Huta Ostrowiec, Academy of
Sciences CZ, Slovak Academy of Sciences, ČVUT Prague, VUT Brno, VŠB TU Ostrava, TU Liberec, India Centre of Atomic Research, EGU,
Tescoma, Brano, EVRAZ Vítkovice Steel, Strojimport, MSV Metal Studénka, Řetězárny Česká Ves, Saint Gobain, North-Caucasus federal
university, Army Academy Brno, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Instytut Lotnictwa, Continental, Valeo, Magna Cartech, STU Bratislava, etc.
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Certyfikowana
i kalibracja
Gwarancja niezawodności
Nasz sukces oparty jest na utrzymywaniu najwyższych standardów jakości naszych produktów. Nasze maszyny określają jakość produktów
naszych Klientów, dlatego też koniecznym dla Nas jest dostarczyć maszynę w pełni funkcjonalną, dokładną i niezawodną, co traktujemy jako
oczywistość. Nasze maszyny podlegają surowym przepisom dotyczącym bezpieczeństwa oraz metrologii. Certyfikaty zgodne z ISO 9001:2016
oraz ISO 14001:2016 są dla firmy LABORTECH standardem, który umożliwia stosowanie wysoko efektywnego systemu zarządzania, zgodnie
z uznawanymi na arenie międzynarodowej miarami tak, abyśmy mogli zapewnić jego absolutną niezawodność i jakość wewnętrznych
procesów.
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JAKOŚĆ

100% kontroli wyjściowej
Bezpośrednio w nawiązaniu do procesu
produkcyjnego, każda z produkowanych
przez nas maszyn jest w 100%
kontrolowana zarówno pod kątem
funkcjonalności jak i metrologicznym,
w naszym akredytowanym laboratorium
wzorcującym,
które
dysponuje
najnowocześnieszymi
urządzeniami
testującymi i kalibrowanymi wzorcami.
Każde z urządzeń jest następnie
znakowane odpowiednimi tabliczkami.
Kompletna dokumentacja z testów jest
archiwizowana i dostępna dla naszych
Klientów.
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InnowacjaBusines
dopasowana
do potrzeb

Rozwiązania dla Klienta – niepowtarzalność w każdym detalu
Dział Rozwoju LABORTECH specjalizuje się w analizie wymagań technicznych dotyczących produkcji poszczególnych maszyn
testujących i urządzeń. Nasi specjaliści są w stanie zagłębić się w problematykę konkretnego Klienta, zaprojektować, a następnie
wyprodukować indywidualną maszynę, zachowując wysoką jakość i niepowtarzalność. Im bardziej nietypowa aplikacja, tym bardziej
nas to inspiruje i motywuje do znajdowania nowych rozwiązań.
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Ciągły rozwój, nieustający
postęp
W przypadku technicznie rozwiniętych
produktów, optymalizacja często zaczyna
się już od detali. Zespół specjalistów
LABORTECH, który bardzo utożsamia się
z wizją firmy, a także jego zaangażowanie,
zapewnia ciągłe ulepszanie i rozszerzanie
portfolio produktów. Podczas rozwoju
naszych nowych urządzeń kładziemy
duży nacisk nie tylko na jakość, wygląd
i całkowitą przystępność, ale także na
minimalny wpływ na środowisko
naturalne oraz EKODESIGN. Dokładność,
niezawodność, żywotność i odporność
mechaniczną maszyn badamy w nowym
centrum badawczo-wzorcującym.
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Indywidualnie, dokładnie, szybko
Przejrzyste zarządzanie projektami
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W naszej firmie pracuje zespół wysoko
wykwalifikowanych techników, którzy z sukcesem
wyprodukowali, dostarczyli i uruchomili setki
standardowych i niestandardowych urządzeń.
Przedział czasowy od pierwszego pomysłu aż do
dostawy trwa zazwyczaj od kilku tygodni do kilku
miesięcy, w zależności od wymagań dotyczących
projektu. Obecnie zarządzanie projektami, wraz
z produkcją, opiera się na wewnątrzzakładowym
systemie K2, który m.in. umożliwia Klientowi
zasięganie informacji o produkowanym urządzeniu
w dowolnym momencie.

Specjalne aplikacje wymagają knowhow specjalisty

SPECJALNE
ROZWIĄZANIA
SPECJALNE
… od pomysłu
ROZWIĄZANIA
do realizacji

Ponad dwadzieścia lat doświadczenia naszych
specjalistów,
uzyskanych
w
dziedzinie
mechanicznego
testowania
materiałów,
umożliwiają nam rozwiązywać dokładnie i szybko
nawet te najbardziej wymagające zadania,
w obszarze konstrukcji, i produkcji maszyn,
i urządzeń testujących. Firma LABORTECH korzysta
z know-how naszych specjalistów podczas
tworzenia modeli 3D urządzeń, projektów
elektromechanicznych, oprogramowania Klienta,
a ostatnio również własnej precyzyjnej obróbki CNC
w naszym centrum obróbki.
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Potrzeby
Klienta
naszym priorytetem
Szybka reakcja na wymagania Klienta
Firma LABORTECH oferuje swoim Klientom, na podstawie ich wymagań, kompleksowe wsparcie serwisowe, niezależnie od tego czy dotyczy
ono doradztwa, instalacji urządzenia, właściwego serwisu, czy też oferty usług. Zadania te spełnia nasz zgrany zespół zorientowany na pracę
z Klientem, który szybko, efektywnie i kompleksowo podchodzi do wymagań Klienta, z możliwością przedstawienia całego portfolio naszych
maszyn i urządzeń w naszym nowym centrum prezentacyjnym.
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+48 508 865 691
biuro@labortech.pl
www.labortech.pl

FIRMA

Nasz serwis dla Państwa efektywności i zadowolenia - LABWEBservis 24 w standardzie

FIRMA
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Szybka dostępność standardowych produktów i części opiera się o nasz wysoki poziom zapasów magazynowych. Kompetentny,
wykwalifikowany i profesjonalny zespół firmowych serwisantów i techników aplikacyjnych zapewnia Klientowi płynną i wysoką
produktywność podczas procesu produkcji. Dzięki usłudze LABWEBservis 24 jesteśmy w stanie wykonać nie tylko diagnostykę, ale także
zdalny serwis on-line, który pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze Klienta.

… od pomysłu do realizacji

Busines
- Quality
- Development - Special
Solutions
- Calibration - Service
Statyczne
elektromechaniczne
maszyny
wytrzymałościowe
Opis i przeznaczenie
Statyczne, elektromechaniczne maszyny wytrzymałościowe LabTest serii E o nowym wyglądzie, z nowym, dokładniejszym i mocniejszym
napędem, układem sterującym, i nowym oprogramowaniem, są przeznaczone do mechanicznych prób na rozciąganie, ściskanie,
zginanie, skręcanie i pełzanie, podczas prób zmęczeniowych próbek, i całych produktów. Nowa seria maszyn charakteryzuje się wysoką
sztywnością ramy przy obciążeniach pozaosiowych, odpornością mechaniczną, a przede wszystkim możliwością wyboru z szerokiej gamy
modyfikacji w zależności od obciążenia, szerokości, wysokości obszaru roboczego. LABORTECH oferuje te maszyny w zakresie od 500N do
1600kN.

Stołowe
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Jednokolumnowe 0-5 kN
Dwukolumnowe 3-50 kN

Podłogowe

PROSPEKT
PRODUKTU

Dwukolumnowe 50-600 kN
Czterokolumnowe 1000-1600 kN

Wyposażenie

PORTFOLIO
… od pomysłu
PRODUKTU
do realizacji

Firma LABORTECH oferuje bogaty pakiet wyposażenia maszyn, do których należą m.in. komory temperaturowe, piece
wysokotemperaturowe, ekstensometry, elementy do testowania, czujniki i sondy, którymi można doposażyć oferowane urządzenia .
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Statyczne serwohydrauliczne
maszyny
wytrzymałościowe
Opis i przeznaczenie
Solidne i mechanicznie odporne, wysokowytrzymałościowe, statyczne serwohydrauliczne maszyny wytrzymałościowe LabTest serii H,
w konfiguracji dwu lub czterokolumnowej. Maszyny te oferujemy z nowym designem BLUE, nowymi typami agregatów hydraulicznych
HAS i HAS-G, o różnych modyfikacjach z panelem diagnostycznym SIEMENS o niskim poziomie hałasu, które są wysoce ekonomiczne
i ekologiczne w eksploatacji. Przeznaczone są do testów mechanicznych na rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie i pełzanie przy
próbach zmęczeniowych prób okrągłych, płaskich, profilowanych oraz całych wyrobów. LABORTECH oferuje te maszyny w różnych
wersjach poziomych lub pionowych z oznaczeniem H. x i to w zakresie od 200kN do 10MN.
Produkcja urządzeń do badania
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Wyposażenie
Maszyny wytrzymałościowe LabTest można doposażyć w odpowiedni sprzęt:
komory temperaturowe, piece wysokotemperaturowe, ekstensometry, elementy
testujące, czujniki siły, sondy itp.

PROSPEKT
PRODUKTU
PORTFOLIO
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Maszyny
dynamiczne
oraz zmęczeniowe
Opis i przeznaczenie
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Dynamiczne zmęczeniowe systemy testowe serii H. 5 i H. 8 firmy LABORTECH, przeznaczone są do
określania właściwości mechanicznych w trybie statycznym, quasi-statycznym i dynamicznym
(zmęczeniowym), przy oddziaływaniu sił na materiał, komponent lub gotowy produkt. LABORTECH
oferuje szeroką gamę tych modeli o różnych modyfikacjach: pionowa, pozioma, stołowa,
stojakowa z cylindrem hydraulicznym wbudowanym w płytę bazową lub poprzeczkę, z możliwością
uzupełnienia o testy na skręcanie (próba skręcania osiowego – model H. 8), gdzie płyta bazowa
wyposażona jest w rowki w kształcie litery T, w celu uchwycenia nietypowych elementów lub
gotowych produktów.

Co i jak można testować

Na dynamicznych systemach zmęczeniowych firmy LABORTECH można testować: metale,
tworzywa, wysoko wytrzymałą stal, aluminium, implanty biomedyczne, produkty
biomechaniczne, drewno, elastomery, kompozyty itd., w trybie badań statycznych na
rozciąganie, ściskanie, zginanie, pełzanie, LCF, TMF, HCF, testowanie żywotności i zmęczenia,
moduł sprężystości lepkości i elastyczności itd.

PROSPEKT
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Wyposażenie

Komory temperaturowe,
piece wysokotemperaturowe,
ekstensometry,
elementy testujące,
czujniki siły, sondy itp.
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Młoty-udarnościowe
Opis i przeznaczenie
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Solidne i bardzo odporne mechanicznie młoty udarnościowe serii CHK
produkowane przez firmę LABORTECH, dzięki swojej dokładności,
niezawodności, ergonomii, i oryginalności w przeprowadzaniu testów, należą
do światowej czołówki w dziedzinie prób udarnościowych. Młoty
udarnościowe produkowane są w kilku wariantach: stołowy do 50 J
i podłogowy (na specjalnym fundamencie) do 750 J. Wszystkie warianty
można uzupełnić o instrumentację, regulowany kąt startu lub zrobotyzowane
ramię BLUE RUNNER. Dzięki oprogramowaniu ImpactTest i różnym modułom,
Operator posiada kompletne informacje o przebiegu testu.

Co i jak można testować

PROSPEKT
PRODUKTU
PORTFOLIO
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Z wykorzystaniem młota udarnościowego
serii CHK można wykonywać testy
metodami: Charpy, Izod, Dynstat,
Brugger, udarową próbę rozciągania,
zgodnie ze wszystkimi powszechnymi
normami EN, ASTM, ISO, DIN oraz GOST.

Wyposażenie
Firma LABORTECH oferuje bardzo bogate
wyposażenie dla młotów, do których należą
m.in. komory chłodzące próbkę do
temperatury -192°C, oprzyrządowanie do
prób na rozciąganie, zrobotyzowany system
BLUE RUNNER, optyczna kontrola próbek
OPTOLab 55 II, czy urządzenie do nacinania
karbu VRE.
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Młoty-opadowe
Opis i przeznaczenie
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Młoty opadowe serii DP produkowane przez firmę LABORTECH, przeznaczone są do
testów, gdzie spadający z określonej wysokości obciążnik o określonej masie,
przebija próbkę. Następnie za pomocą oprogramowania DROPTest można odczytać
parametry takie jak: chwilowa siła uderzenia, droga, energia, prędkość,
temperatura itd. Nasze maszyny wykorzystywane są do badania kompozytów
z włókien, szyb i komponentów używanych w przemyśle samochodowym. W naszej
ofercie znajdą Państwo zarówno młoty opadowe standardowe , jak i produkowane
bezpośrednio pod wymagania Klienta, o różnej energii uderzenia do 100 kJ,
z prędkością opadania do 20 m/s.

Co i jak można testować

PROSPEKT
PRODUKTU
PORTFOLIO
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Młoty opadowe serii DP można wykorzystywać do:
o standardowych udarowych prób rozciągania lub
ściskania zgodnie ze wszystkimi powszechnymi
normami EN, ASTM, ISO, DIN oraz GOST.
o nietypowych testów – w zależności od użytego
narzędzia i próbki
o metod Charpy, Izod, Dynstat, Brugger itd.

Wyposażenie
Do młotów opadowych firma LABORTECH oferuje szeroką gamę wyposażenia, do których
należą m.in. specjalne groty i elementy, płyty T rowkowe, piece wysokotemperaturowe
i komory temperaturowe, wielokanałowe rejestrowanie wartości, osiowy i zrobotyzowany
system manipulujący BLUE RUNNER itd.
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Wyposażenie
wytrzymałościowych
Informacje ogólne
Firma LABORTECH oferuje szerokie portfolio wyposażenia maszyn wytrzymałościowych, które zwiększa jakość przeprowadzanej próby.
Dzięki długoletniemu doświadczeniu i know-how firmy LABORTECH, wyposażenie to jest produkowane z zachowaniem standardów
najwyższej jakości. Oferujemy wyposażenie standardowe, jak i wyposażenie „szyte na miarę“, gdzie najpierw za pomocą
oprogramowania komputerowego tworzymy model 3D, a następnie wprowadzony do użytkowania. Nasi przedstawiciele handlowi oraz
technicy aplikacji chętnie Państwu doradzą, jak wybrać odpowiednie wyposażenie i elementy uzupełniające, zgodnie z Państwa
oczekiwaniami i potrzebami.
Produkcja urządzeń do badania
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Uchwyty i płyty
ściskające

Komory
temperaturowe

Piece
wysokotemperaturowe

Wyposażenie do prób
udarnościowych

PROSPEKT
PRODUKTU
Ekstensometry

PORTFOLIO
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Czujniki

… od pomysłu do realizacji

Wyposażenie
specjalne

Specjalne twardościomierze
Opis i przeznaczenie
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Program produkcyjny firmy LABORTECH zawiera portfolio specjalnych instrumentowanych
i nieinstrumentowanych twardościomierzy dla działów badawczych, laboratoriów, a także
ciężkiej eksploatacji przemysłowej. Nasze twardościomierze oferujemy w wersji ręcznej,
półautomatycznej i automatycznej – przeznaczone do badania twardości próbek metalowych,
z tworzyw sztucznych i całych próbek, zgodnie z obowiązującymi światowymi standardami, jak
np. normy ASTM, DIN, ISO, EN i GOST. Intuicyjne i bezproblemowe użytkowanie
oprogramowania FESTTest, przeznaczonego do pomiaru twardości, zagwarantuje Państwu
niezawodne, automatyczne, i szybkie wykonywanie pomiaru odcisku, zapis wyniku do do bazy
danych, zobrazowanie rozkładu twardości, transfer danych do sieci firmowej itd.

Wyposażenie
Twardościomierze LabTest można uzupełnić o następujące oprzyrządowanie: osłony
twardościomierza do pracy w przemyśle, wymienne wgłębniki i optykę, ręczne lub
zmotoryzowane stoły ruchome w osi X-Y do prób seryjnych, stoły testowe dla różnych typów
próbek, integracja z liniami testowymi, stoły robocze, specjalne oświetlenie LED itd.

PROSPEKT
PRODUKTU
PORTFOLIO
… od pomysłu
PRODUKTU
do realizacji
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Wyprodukujemy dla Państwa maszyny dedykowane oraz specjalne maszyny i urządzenia
Firma LABORTECH zajmuje się również projektowaniem i produkcją specjalnych maszyn testujących na rozciąganie, ściskanie,
zginanie i skręcanie. Stanowią one około 50% naszej produkcji. Dostarczamy nie tylko pojedyncze maszyny wytrzymałościowe, ale
również całe stanowiska robocze oraz linie testujące materiałów i całe produkty, a także zrobotyzowane stanowiska robocze
o różnym stopniu automatyzacji. Specjalne maszyny firmy LABORTECH świetnie sprawdzają się w obszarach testów, które
wykraczają poza możliwości standardowych maszyn testowych. Naszymi Klientami są firmy nie tylko z przemysłu samochodowego,
kolejowego, lotniczego, ale również wojsko, ośrodki badawcze, rozwojowe i instytucje z innych gałęzi przemysłu.
Produkcja urządzeń do badania
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Co zawiera
kompleksowa
dostawa
urządzenia?

•
•
•
•
•
•
•

Model 3D
Produkcję
Testowanie
Kalibrację
Oprogramowanie
Dokumentację
Serwis
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Informacje ogólne
Automatyczne systemy badawcze oraz linie testujące LABORTECH serii BLUE OR YELLOW RUNNER, są w stanie zapewnić 100% kontrolę,
manipulację i montaż próbek oraz elementów, u których występuje potrzeba sprawdzenia właściwości mechanicznych materiału. Nasze
zrobotyzowane systemy spełniają wymagania odnośnie wysokiej produktywności, jakości i niezawodności wyników, dlatego też są
stosowane przede wszystkim w przemyśle samochodowym, maszynowym i budowlanym. Nasze wyrafinowane systemy testujące
współpracujące z dedykowanym oprogramowaniem są łatwe w obsłudze i wykorzystują najnowsze innowacyjne technologie.
Produkcja urządzeń do badania
właściwości mechanicznych materiałów

PROSPEKT
PRODUKTU

Dzięki naszym automatom jesteśmy w stanie zapewnić:
dokładne i bezpieczne przeprowadzanie testów
szybką statystykę długookresową
właściwą kontrolę procesów i metod produkcyjnych

PORTFOLIO
… od pomysłu
PRODUKTU
do realizacji

eliminację nieefektywnej komunikacji między kolejnymi krokami procesu produkcji

… od pomysłu do realizacji

Busines
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- Special Solutions - Calibration - Service
Dynamiczne
wyważające
Informacje ogólne
Maszyny testujące VSTest produkowane przez LABORTECH, są przeznaczone do dynamicznego wyważania elementów rotujących jak
wały, sprzęgła, bębny hamulcowe, falowniki, lamele sprzęgieł, wentylatory itd. W naszym asortymencie znajdują się pionowe i poziome,
manualne, półautomatyczne, i automatyczne maszyny wyważające. Wszystkie produkowane przez nas urządzenia są zaprojektowane
tak, aby Klient mógł w pełni polegać na funkcjonalności, nawet podczas realizacji bardzo wymagających zadań w obszarze dynamicznego
wyważania. Firma LABORTECH posiada szeroką ofertę funkcji takich, jak korekcja braku równowagi – wierceniem, frezowaniem,
nadlewaniem, nitowaniem itd. Nasze maszyny mogą pracować samodzielnie, a także jako część automatycznej linii produkcyjnej.
Produkcja urządzeń do badania
właściwości mechanicznych materiałów
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Stanowisko wyważania
Ręczne
Półautomatyczne
Automatyczne
Z zasobnikiem
Zrobotyzowane
Przechodnie
Karuzelowe

Korekcja wyważenia

Wierceniem

Frezowanie
m

… od pomysłu do realizacji

Nadlewanie
m

Nitowaniem
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Modernizacje
wytrzymałościowych
i urządzeń
Informacje ogólne
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Modernizacje

Produkcja urządzeń do badania
właściwości mechanicznych materiałów

LABORTECH - to odpowiedni, niezawodny i kompetentny partner przy modernizacji Państwa maszyny wytrzymałościowej.
Podczas modernizacji stosujemy komponenty, które wykorzystujemy podczas budowy nowych maszyn wytrzymałościowych i urządzeń,
do których należą jednostki kontrolno-pomiarowe EDC, agregaty hydrauliczne HAS, HAG i HAD, napędy serii LEXIUM, czujniki
renomowanych firm HBM, GTM lub AST, a także oprogramowanie testujące. Nieodzowną częścią modernizowanych maszyn jest aktualna
dokumentacja techniczna w 3D stosowana przy nowych maszynach, zawierająca instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, certyfikaty
kalibracji, noty rewizyjne itd. Zmodernizowane maszyny mogą zostać doposażone w szereg elementów takich, jak na przykład komory
temperaturowe, ekstensometry, czujniki, szczęki itd. Oferowane przez nas modernizacje maszyn wytrzymałościowych spełniają wszystkie
przepisy bezpieczeństwa zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi standardami.

Maszyny
wytrzymałościowe
Twardościomierze
Maszyny
udarnościowe
Maszyny
wyważające
… od pomysłu do realizacji

Busines
- Quality - Development
Oprogramowanie
testowe - Special Solutions - Calibration - Service
Informacje ogólne

LABORTECH dysponuje grupą wykwalifikowanych programistów, pracujących z nowoczesnymi technologiami, które wykorzystują do
osiągnięcia założeń projektowych. Każdy projekt, który realizujemy, jest od początku do końca dokładnie zarządzanym procesem.
Efektem naszej pracy są aplikacje przeznaczone do badania własności mechanicznych materiałów, od testów wytrzymałościowych na
rozciąganie, ściskanie, zginanie lub skręcanie, przez próby twardości czy udarności, dynamiczne i cykliczne próby, aż po specjalne testy
według indywidualnych wymagań Klienta. Oferowane przez nas oprogramowanie jest modułowe, co oznacza, że podstawową wersję
oprogramowania można rozszerzyć o odpowiednie kompatybilne moduły, które odpowiadają konkretnym normom technicznym dla
danego procesu badawczego.
Produkcja urządzeń do badania
właściwości mechanicznych materiałów

Oprogramowanie T&M

FESTTest

ImpactTest®

BALANCERTest

Rozciąganie/ściskanie/zginanie

Twardość

Udarność

Wyważanie
dynamiczne

OPTOLab

KMTest

EDCControl, EDH

DropTest

Optyczna kontrola
próbek

Moment/skręcanie

PKW Automotive
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Kontakt:
LABORTECH s.r.o.
Rolnická 130a, 747 05 Opava, Česká republika
Telefon: +420 553 731 956, +420 553 668 648
E-mail: info@labortech.cz
Web: www.labortech.cz
GPS:

LABORTECH TRADING s.r.o.
Areál VVÚD Praha, Na Florenci 1686/9,111 71 PRAHA 1, Česká republika
Telefon: +420 731 656 723, +420 724 020 052
E-mail: trading@labortech.cz
Web: www.labortech.eu

49°57'05.1"N
17°54'04.4"E

… od pomysłu do realizacji

LaborTech Polska
ul. Chemików 1B/516, 32-600 Oświęcim
Telefon: +48 733 806 980, +48 733 806 901
E-mail: biuro@labortech.pl
Web: www.labortech.pl
GPS:

50°02'10.2"N
19°15'18.5"E

